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 قال اهلل تبارك وتعاىل

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده 
اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا 

 .-عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل -عبده ورسوهل 

أما بعد: فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.
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ئ انتهينا يف درس فجر ايلوم عند قول ربنا جل وعال } ِكئ َعئ وَلئ
ُ
ِكئ ُهُم  أ وَلئ

ُ
بِِّهْم وئأ ُهًدى مِْن رئ

، يف تفسري هذه السورة، أنهينا الالكم ىلع سورة الفاحتة، ورشعنا يف الالكم ىلع 5{ابلقرةالُْمْفلُِحونئ 
نِْزلئ مِ سورة ابلقرة، وانتىه بنا الالكم عند قوهل تبارك وتعاىل }

ُ
ا أ مئ ْكئ وئ نِْزلئ إَِلئ

ُ
ا أ ِينئ يُْؤمُِنونئ بِمئ ْن وئاَّلذ

ةِ ُهْم يُوقُِنونئ ) بِاْْلِخرئ ْبلِكئ وئ ِكئ ُهُم الُْمْفلُِحونئ 4قئ وَلئ
ُ
بِِّهْم وئأ ئ ُهًدى ِمْن رئ ِكئ َعئ وَلئ

ُ
 .5-4{ابلقرة( أ

ئْم ُتْنِذْرُهْم َلئ يُْؤمُِنونئ )قال جّل وعال بعَد ذلك } ْم ل
ئ
ْرتئُهْم أ نْذئ

ئ
أ
ئ
لئْيِهْم أ وئاٌء عئ ُروا سئ فئ ِينئ كئ تئمئ ( خئ 6إِنذ اَّلذ

ِظيمٌ  اٌب عئ ذئ ئُهْم عئ ل ٌة وئ اوئ ارِِهْم ِغشئ بْصئ
ئ
ئ أ ْمِعِهْم وئَعئ ئ سئ ئ قُلُوبِِهْم وئَعئ ُ َعئ {، قلنا هذه السورة يف بدايتها اَّللذ

ذكر اهلل جل وعال أربع آيات، يف أهل اإليمان، وذكر بعدها آيتني يف حق أهل الكفر، ثم تال ذلك 
ول يف حق أهل اإليمان سبقْت.بثالث عرشة آية، يف حال أهل انلف

ُ
 اق، فاآليات األربع األ

ُرواثم ذكر جّل وعال أهل الكفر فقال }  فئ ِينئ كئ { بمعىن سََتوا وغّطوا احلق، كفَر بمعىن سََت إِنذ اَّلذ
ُروايف اللغة، فمعىن } فئ ِينئ كئ ْرتئُهمْ { أي غطوا احلق وسَتوه، }إِنذ اَّلذ نْذئ

ئ
أ
ئ
لئْيِهْم أ وئاٌء عئ يستوي ذلك  { أيسئ

يف حاهلم، يستوي إنذارك هلم أو عدم إنذارك، سواء أنذرتهم، وسواء لم تنذرهم، يف الك احلالني ال 
يؤمنون، ألنه سبق يف علم اهلل جّل وعال أنهم كفرة وأنهم يموتون ىلع الكفر، كأيب جهل وأيب 

د كتب اهلل عليهم أنهم هلب، وغري هؤالء، فاملراد هؤالء اذلين غطوا وسَتوا احلق بعدما جاءهم وق
يموتون ىلع الكفر، سواء أنذرتهم وبينت هلم أو لم تنذرهم، فاألمر ىلع السواء، ألنه سبق يف علم 

 اهلل تعاىل أنهم ال يؤمنون.

ا تئبُِعوا قِْبلئتئكئ كما يف قوهل جل وعال } وتُوا الِْكتئابئ بُِكلِّ آيئٍة مئ
ُ
ِينئ أ تئْيتئ اَّلذ

ئ
لئِِئْ أ وكما يف ، 145{ابلقرةوئ

بِّكئ َلئ يُْؤمُِنونئ )قوهل عز وجل } ُت رئ ِمئ لئْيِهْم َكئ ْت عئ قذ ِينئ حئ ُوا 96إِنذ اَّلذ َّتذ يئرئ ْتُهْم ُُكُّ آيئٍة حئ اءئ ئْو جئ ل ( وئ
َِلمئ 

ئ
ابئ اْْل ذئ ، ذلك ألنه سبق يف علم اهلل سبحانه وتعاىل، أنهم أهل كفر، وذلك لّما 97-96{يونسالْعئ

 هم، وعتوهم وكفرهم، وردهم للحق، وأنهم ال يؤمنون به وال يتبعونه.علم جل وعال من عناد

ُروافقوهل } فئ ِينئ كئ { أي كفروا بما جاء به انليب صىل اهلل عليه وسلم، وكفروا أيضا بما جاءت إِنذ اَّلذ
به الرسل اذلين اكنوا من قبل، فهؤالء يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، ألنه سبق أن كتب اهلل عز وجل 

 ليهم عدم اإليمان، فال يكونون مؤمنني.ع

ِظيمٌ قال } اٌب عئ ذئ ئُهْم عئ ل ٌة وئ اوئ ارِِهْم ِغشئ بْصئ
ئ
ئ أ ْمِعِهْم وئَعئ ئ سئ ئ قُلُوبِِهْم وئَعئ ُ َعئ تئمئ اَّللذ {، ختم بمعىن طبع، خئ

، اخلتم هو الطبع، ذلك بأن الشيطان استحوذ عليهم، ختم اهلل وطبع عليهم الستحواذ الشيطان عليهم
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فأطاعوا الشيطان فدهلم ىلع طريق الكفر، فختم اهلل عز وجل ىلع قلوبهم وىلع أسماعهم، فهم ال 
 يسمعون، وهم ال يفقهون.

ةٌ قال } اوئ ارِِهْم ِغشئ بْصئ
ئ
ئ أ { فاخلتم ىلع القلب والسمع، وابلرص عليه غشاوة، كما قال سبحانه وئَعئ

وئ وتعاىل } ُه هئ ئهئ ئذئ إِل ِن اَّتذ يْتئ مئ
ئ
فئرئأ

ئ
ِهِ أ ئ بئَصئ عئلئ َعئ ْمِعِه وئقئلْبِِه وئجئ ئ سئ تئمئ َعئ ئ ِعلٍْم وئخئ ُ َعئ لذُه اَّللذ ضئ

ئ
اهُ وئأ

ةً  اوئ  ، فالغشاوة ىلع ابلرص، والطبع أو اخلتم إنما يكون ىلع القلب والسمع.23{اجلاثيةِغشئ

ئ ( }الطبع هو تثبيت اَّلنوب يف القلبوقال بعض أهل العلم ) ُ َعئ بئعئ اَّللذ ، أي ثبتت 16{حممدقُلُوبِِهمْ طئ
الّران أيرس اذلنوب يف قلوبهم وحّفتهم من لك انلوايح حىت ال تلتيق عليهم، وقال بعض أهل العلم )

( ولك هذا ذكره اهلل من الطبع، والطبع أيس من اإلقفال، واإلقفال أشد ما يكون عليه القلب قساوة
ذ بئْل رئانئ جل وعال يف كتابه، قال سبحانه } نُوا يئْكِسُبونئ  ّلَكئ ا َكئ ئ قُلُوبِِهْم مئ ، فالران 14{املطففنيَعئ

أخف من الطبع، هذا الّران إنما يأيت بعد أن يُنكت يف القلب انلكتة السوداء من جراء اذلنوب، قال 
ْرضئ احلئِصريِ ُعوًدا ُعوًداانليب صىل اهلل عليه وسلم )  ُ َع الُقلوِب عئ ، ( أي كعود احلصريتُعرئُض الِفَتئ

وداواحدة أمام األخرى، ويف رواية ) ودا عئ ( أي واحدة تعود تلو األخرى، ومثلها انليب صىل اهلل عليه عئ
وسلم بأمواج ابلحر، كما جاء يف حديث حذيفة، ملا سأهل عمر ريض اهلل عنه عن حديث الفنت، فقال 

ُرها الصالةُ والصومُ )  والصدقُة واْلمُر وانليُه، قال : ليس فتنُة الرجِل يف أهلِه وماهلِ وودلهِ وجارهِ، تكفِّ
( أمواج ابلحر تأيت متالطمة متضاربة يف لك هذا أريد، ولكِن الفتنُة اليت تموُج كما يموُج ابلحرُ 

 اجلهات، الواحدة تلو األخرى.

وداُء يف قلبِِه فإن تابئ ونزعئ قال صىل اهلل عليه وسلم )   إنذ املؤمنئ إذا أذنئبئ ذنًبا َكنت نُكتٌة سئ
ال ففيه نكتة سوداء، ثم (، فإن تاب ورجع صقل، أي اعد أبيض كما اكن، وإواستغفرئ ُصِقلئ منها

، قال عليه الصالة ورجع واستغفر صقل قلبه وصار أبيضأخرى ... وهكذا، فمن تاب  تعرض فنت
فاوالسالم ) هو يأيت باملعروف ( ليس فيه يشء من اذلنوب فحَّتذ تصريئ َعئ قلبئنِي َعئ أبيضئ ِمثِل الصذ

اويعمل به، وينكر املنكر وينىه عنه ويرده، ) ( أي تام السواد، غلب عليه السواد واْلخُر أسوئُد ُمربادًّ
ًيا) ( أي مثل الكأس املقلوب، أو الكأس اململوء ماء ال يقبل شيئا، قال صىل اهلل عليه َكلكوزِ ُُمئخِّ

ًيا َل يعرُِف معروفًا وَلوسلم ) رشِبئ ِمن هواهُ َكلكوزِ ُُمئخِّ
ُ
، هذا هو أّول ما 1( ينكُر ُمنكًرا إَلذ ما أ

 يغطي القلب وهو الران، من جراء تكاثر اذلنوب وعدم اتلوبة واالستغفار.

                                                           
 ]نحوه رواه الشيخان[ 1
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والران اكلغالف يغلّف القلب، فال يصري يقبل معروفا وال منكرا إال مااكن تابعا هلواه، اليشء اذلي 
خيالف اهلوى يرده، فلربما يوافق مما حيب هواه ما هو من  يعجبه، ويتآلف مع اهلوى يقبله، واذلي

 الرشع! معروفا أو منكرا، لكن ليس من باب أنه من الرشع، ولكن من باب أنه وافق اهلوى.

ئ قُلُوٍب وبعد الران الطبع، وأىلع درجات القساوة اإلقفال، قال جل وعال } ْم َعئ
ئ
بذُرونئ الُْقْرآنئ أ فئالئ يئتئدئ

ئ
أ

 ُ ال ْقفئ
ئ
اأ  ، وهلذا فاإلقفال كما قال بعض العلماء: هو أشد املراتب عياذا باهلل تعاىل.24{حممدهئ

ئ قُلُوبِِهمْ فقوهل عز وجل } ُ َعئ تئمئ اَّللذ { ذكر أنه تبارك وتعاىل من الصفات اثلابتة هل، أنه خيتم ويطبع خئ
صدره لإلسالم، فمن  ىلع قلوب الاكفرين، وذلك جمازاة لكفرهم، وال خيتم وال يطبع ىلع من رشح

ِم يرشح صدره لإلسالم يهده هلل تبارك وتعاىل، قال تعاىل } ْدرئهُ لِْْلِْسالئ ْح صئ ئْْشئ ْن يئْهِديئُه ي
ئ
ُ أ ْن يُرِِد اَّللذ فئمئ

دُ  عذ ا يئصذ نذمئ
ئ
أ رئًجا كئ يًِّقا حئ ْدرئهُ ضئ ْل صئ ْعئ ْن يُِضلذُه َيئ

ئ
ْن يُرِْد أ مئ دُ { يف قراءة }وئ اعئ لِكئ يِف {، }يئصذ ذئ اءِ كئ مئ السذ

ِينئ َلئ يُْؤمُِنونئ  ئ اَّلذ ُ الرِّْجسئ َعئ ُل اَّللذ ْعئ  تعاىل.ه اهلل ي، فاذلي يرشح صدره لإلسالم يهد125{األنعامَيئ

أما من يعاند، وجيعل ىلع قلبه شيئا، ويرّد احلق، فاجلزاء من جنس العمل، كما قال عز وجل يف اآلية 
ا زئاُغوااألخرى } ُ قُلُوبئُهمْ  فئلئمذ زئاغئ اَّللذ

ئ
ُ ، } 5{الصفأ يئْمُكُر اَّللذ يئْمُكُرونئ وئ ، وكما قال عز 30{األنفالوئ

ئْشُعُرونئ وجل }  ا ي مئ ُهْم وئ ْنُفسئ
ئ
ُعونئ إَِلذ أ ْدئ ا ُيئ مئ ُنوا وئ ِينئ آمئ ئ وئاَّلذ عئُكْم ، }9{ابلقرةُُيئاِدُعونئ اَّللذ قئالُوا إِنذا مئ

ُْن ُمْستئْهزِ  ا َنئ ئْستئْهزُِئ بِِهمْ 14ئُونئ )إِنذمئ ُ ي ئ فئنئِسيئُهمْ ، }15-14{ابلقرة( اَّللذ ئُسوا اَّللذ ، فاجلزاء من 67{اتلوبةن
 جنس العمل كما قال العلماء.

تئمئ }ومن حيث القراءة فاألفضل واألصوب أن يوقف ىلع قوهل  ْمِعهم خئ ئ سئ ئ قُلُوبِِهْم وَعئ ُ َعئ { هذا اَّللذ
ةٌ الوقف اتلام، ثم } اوئ ارِهِْم ِغشئ بْصئ

ئ
ئ أ ئ باآلية األخرى كما ذكرت، } ت{ ألن هذه اآلية فُّس وئَعئ تئمئ َعئ وئخئ

ةً  اوئ ِهِ ِغشئ ئ بئَصئ عئلئ َعئ ْمِعِه وئقئلْبِِه وئجئ ئ ، ويف اآلية األخرى قال }23{اجلاثيةسئ ْتِْم َعئ ُ ُيئ إِ اَّللذ ئشئ فئإِْن ي
 .24{الشورىقئلْبِكئ 

ذئ قال }  ئُهْم عئ ل ِظيمٌ وئ { أي بالغ العظمة، فهذا مصري أهل الكفر، فبعد أن ذكر وصف املؤمنني يف اٌب عئ
تني اآليتني، ثم توسع اهلل جل وعال يف ذكر اصدر السورة بأربع آيات، ثىّن بذكر وصف أهل الكفر به

م أوصاف املنافقني، ألن أمرهم أخطر، ألنهم يبطنون الكفر، ويظهرون اإليمان، وهلذا فهم يف فعاهل
خمادعون، واملخادع ال يلتفت وال ينتبه إىل حيله، وهلذا احتيج إىل أن يوّسع يف ذكر الالكم عليهم 
واإلطناب يف ذكر صفاتهم املتعددة، كما أكرث من ذكرهم يف سور أخرى ومنها سورة براءة، وسورة 
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م، وأيضا ما جاء يف سورة ..{ تذكريا بأوصافهومنهم .. ومنهم .. ومنهمبراءة ما زال ربنا تعاىل يقول هلا }
 املنافقني كذلك.

ْن فأطال الالكم هاهنا من باب بيان أوصافهم وذكرها فقال عز وجل مستفتحا ذلك } ِمنئ انلذاِس مئ وئ
ا ُهْم بُِمْؤِمننِيئ ) مئ بِاَْلئْوِم اْْلِخِر وئ ِ وئ نذا بِاَّللذ ا8يئُقوُل آمئ مئ ُنوا وئ ِينئ آمئ ئ وئاَّلذ ُعونئ  ( ُُيئادُِعونئ اَّللذ ْدئ { ويف ُيئ

ئْشُعُرونئ {، }ُُيئادُعونقراءة } ا ي مئ ُهْم وئ ْنُفسئ
ئ
{، حقيقة انلفاق أن تُظهر خالف ما تُبطن، وهذا انلفاق إَِلذ أ

 منه: 
= انلفاق األكرب املخرج من امللة وهو انلفاق االعتقادي، وصاحبه خمّّل يف نار جهنم، بل هو يف ادلرك 1

ِل ِمنئ انلذارِ  وعال }األسفل من انلار كما قال جّل  ْسفئ
ئ
ْرِك اْْل  .145{النساءإِنذ الُْمنئافِِقنيئ يِف ادلذ

= وانلفاق اثلاين وهو انلفاق األصغر أو انلفاق العميل، وهو من أكرب اذلنوب، ومنه قوهل صىل اهلل 2
دئ عليه وسلم ) بئ ، و إذا وعئ ذئ ثئ كئ ْن إذا حدذ ْن ُكنذ فيه فهو ُمنافٌِق  مئ أْخلفئ ، وإذا اْئُتمن  ثالٌث مئ

أربٌع هذا حديث أيب هريرة، وجاء يف رواية أخرى من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ) 1(خانئ 
ها نفاٍق.من كن فيه َكن منافًقا خالًصا . ومن َكنت فيه خلٌة منهن َكنت فيه خلٌة من  ( حَّت يدعئ

إذا اختلف وتنازع وختاصم مع غريه ، أي أنه 2(وإذا خاصم فجرذكر هذه اثلالثة ثم زاد الرابعة )
فجَر، فقال الالكم ابلذي، الفاجر، والفاحش، والالكم اذلي هو منيه عنه، هذا من انلفاق العميل وهو 

 من أكرب اذلنوب.

فاملنافق حقيقته خيالف قوهل فعله، وخيالف فعله قوهل، خيالف رسه عالنيته، ومدخله خمرجه، 
 اق.ومشهده مغيبه، هذه يه حقيقة انلف

وآيات انلفاق أول ما نزلت باملدينة، ألن املؤمنني يف مكة اكنوا يف ضعف، واكن للكفار عليهم قوة، 
وصولة وجولة، فلم يكن أهل الكفر حيتاجون إىل املراوغة واملخادعة، ألنهم اكنوا يظهرون 

إليمان إىل كفرهم، بل اكنوا حيملون ضعاف املؤمنني ىلع الكفر بالقوة، وحياولون أن يردوهم عن ا
ْنُفِسِهْم الكفر }

ئ
ًدا ِمْن ِعْنِد أ سئ اًرا حئ انُِكْم ُكفذ ونئُكْم مِْن بئْعِد إِيمئ ئْو يئُردُّ ْهِل الِْكتئاِب ل

ئ
ثرٌِي ِمْن أ ِمْن وئدذ كئ

ئقُّ  ئُهُم احلْ ئ ل ا تئبئنيذ ، وهذا حال لّك منحرف، اكفرا اكن أو اعصيا، إذا رأى غريه قد 109{ابلقرةبئْعِد مئ
 ام ىلع دين اهلل فإنه حيسده ىلع ذلك، فرييد أن يرده إىل االحنراف، وإىل الضالل واملتاهة.استق
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وملا هاجر املؤمنون إىل املدينة مع انليب صىل اهلل عليه وسلم استقر ادلين، وقد اكن بعض من األنصار 
لكن اكنت ممن واعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع نرصته، ومنهم أقوام من األوس واخلزرج، 

املدينة تعج باألوس واخلزرج، واكن باملدينة يهود بنو انلضري، وبنو قريضة، وبنو قينقاع واكنت القوة 
 هلم، والغلبة هلم، وهلذا لم يؤمن أحد من هؤالء.

إال مااكن من عبد اهلل بن سالم ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه، فهو من ايلهود وآمن، ألنه رأى حقيقة  
ن، وقصة إسالمه عجيبة، يقول: أّول ما قدم انليب صىل اهلل عليه وسلم املدينة وصحة هذا ادلي

يا أيها انلاس خرجت ألنظر إيله، قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، فسمعته يقول )
(، يعين وجهه وجه خري، أمارات اخلري ىلع أطعموا الطعام، وأفشوا السالم، وصلوا بالليل وانلاس نيام

ه عليه الصالة والسالم، ودعوته إىل معايل األخالق، عبادة اهلل، اإلحسان إىل انلفس، وإىل الغري، وجه
(، وصلوا بالليل وانلاس نياممحل انلفس ىلع اخلري مع نفسها، ومع انلاس ومع ربها أن تعبد اهلل )

دين هذه أخالقه، ( اإلحسان القويل والعميل، طعموا الطعامأو( اخلري مع انلاس ، )وإفشاء السالم)
إىل عبادة اهلل جل وعال، وإىل حسن اخللق،  انليب اذلي جاء بهذا ادلين يدعو وهذا أول ما يدعو إيله

 هذا مما يدل ىلع أحقية هذا ادلين، وهلذا أسلم ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه.

( صىل اهلل عليه اهلل أشهد أَّل هلإ إَل اهلل، وأشهد أنك رسولأىت انليَب صىل اهلل عليه وسلم وقال ) 
وسلم، وأخرَب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن اسمه عبد اهلل بن سالم، وهو من كبار ايلهود، من كبار 

أحبارهم، وساداتهم وأرشافهم، وذكر أن انليب صىل اهلل عليه وسلم بأوصافه موجود يف اتلوراة، ألنه ما 
ه وسلم، بل إن اهلل جّل وعال أخذ امليثاق ىلع لك من كتاب إال وهو يشري إىل نبوة انليب صىل اهلل علي

اءئُكْم رئُسوٌل نيب } ٍة ُثمذ جئ ا آتئيُْتُكْم ِمْن كِتئاٍب وئِحْكمئ ئمئ ُ ِميثئاقئ انلذبِيِّنيئ ل ذئ اَّللذ خئ
ئ
إِْذ أ { هو حممد صىل وئ

نذُه قئ اهلل عليه وسلم } ئْنَُصُ َلئ ُْؤِمُُنذ بِِه وئ ُكْم َلئ عئ ا مئ ٌق لِمئ دِّ ئ ذئلُِكْم إِْْصِي ُمصئ ْذُتْم َعئ خئ
ئ
ْرُتْم وئأ ْقرئ

ئ
أ
ئ
الئ أ

اهِِدينئ  عئُكْم ِمنئ الشذ نئا مئ
ئ
ُدوا وئأ ْرنئا قئالئ فئاْشهئ ْقرئ

ئ
، ما من نيب إال أخذ اهلل عليه 81{آل عمرانقئالُوا أ

ه، العهد لو أنين أرسلت يف عهدك ويف زمنك حممدا صىل اهلل عليه وسلم، فيلزمك اإليمان به واتباع
ا يئْعرِفُونئ فيف الكتب إشارة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم، وهلذا قال جل وعال }  مئ يئْعرِفُونئُه كئ

ُهمْ  ْبنئاءئ
ئ
، فقال عبد اهلل بن سالم: واهلل إين ألعرفه أكرث من معرفيت البين، ألنين أخرج 146{ابلقرةأ

بأوصافه موجود فيما بيق من اتلوراة اليت وما أدري اذلي يقع يف بييت، أما انليب صىل اهلل عليه وسلم ف
لم حتّرف، وإال فاآلن كتاب حمرف كما هو معلوم، فلما أخربه بذلك قال: ادُع يهود واسأل، فداع انليب 

صىل اهلل عليه وسلم ايلهود، فلما جاؤوا قالوا: ما تعدون عبد اهلل بن سالم فيكم؟ قال: هو سيدنا 
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نا، قال: فما تقولون إن قلُت لكم إنه قد أسلم واتبعين، قالوا: معاذ وابن سيدنا، ومن خرّينا وابن خرّي 
أشهد أَّل اهلل أن يفعل عبد اهلل بن سالم مثل هذا الفعل، فخرج عبد اهلل بن سالم من اخليمة وقال )

سيدنا وابن سيدنا،  وقبل ذلك قالوا:-(،  فقال ايلهود فورا هلإ إَل اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل
، وهذا 1أفجرنا، يعين انقلبوا ىلع فورهم رشنا وابن رّشنا، وهو أفجرنا وابن -ن خرّينا وابن خرّيناوم

فعلهم وصنيعهم عياذا باهلل، فاكنت الغلبة هلؤالء واكنت القوة ملن بيق ىلع كفرهم من ايلهود من 
 األوس واخلزرج أيضا.

هؤالء املسلمني، وشوكة املسلمني، بدأ ولكن بعد غزوة بدر اليت انترص فيها اإلسالم، وظهرت قوة 
يرون أن الغلبة لإلسالم، فقالوا: ما نلا من بد من أن نظهر اإلسالم، لكن يف حقيقتهم يف باطنهم، 
هم ىلع الكفر عياذا باهلل، ومن هؤالء عبد اهلل بن أيب بن سلول اذلي اكن رأسا يف املدينة وهو من 

األوس رأسا عليهم، ولكن قبل أن يَتأس جاء انليب صىل اهلل اخلزرج، وهذا اكن سيجعله اخلزرج و
عليه وسلم باخلري العظيم، فصار انليب صىل اهلل عليه وسلم إيله املرجع، فرأى عبد اهلل بن أيب بن 

سلول أنه فاته خري كثري بمقدم انليب صىل اهلل عليه وسلم، هلذا لم يتبعه، ولكن ملا رأى قوة اإلسالم 
در، قال: ما نلا من بد، وما نلا من أن نتوجه إىل ذلك، فأظهروا اإلسالم وأبطنوا ظهرت يف غزوة ب

 الكفر باهلل تبارك وتعاىل.

نذافقوهل تعاىل } ْن يئُقوُل آمئ ِمنئ انلذاِس مئ { املراد بهم املنافقون من األوس واخلزرج، ومن اكن ىلع وئ
ْن يئ أمرهم، وىلع شالكتهم وطريقهم، } ِمنئ انلذاِس مئ ا ُهْم بُِمْؤِمننِيئ وئ مئ بِاَْلئْوِم اْْلِخِر وئ ِ وئ نذا بِاَّللذ { ُقوُل آمئ

احلقيقة أنهم ال يؤمنون وإنما يقولون ذلك قوال، وأما يف حقيقة األمر فهم باقون ىلع كفرهم عياذا 
 باهلل.

ُعونئ } ْدئ ا ُيئ مئ ُنوا وئ ِينئ آمئ ئ وئاَّلذ ئْشُعُرونئ ، }{ ُُيادُعونئ { يف قراءة }ُُيئاِدُعونئ اَّللذ ا ي مئ ُهْم وئ ْنُفسئ
ئ
{، إَِلذ أ

ُنوا} ِينئ آمئ ئ وئاَّلذ { أي يف إظهارهم الطاعة، وبإظهارهم اإليمان، مع أنهم يّسون الكفر، ُُيئاِدُعونئ اَّللذ
ويبطنون الكفر، فهم بهذا خيادعون اهلل واذلين آمنوا، ولكن هذا يف الظاهر، هم يظهر هلم أنهم 

آمنوا، لكن احلقيقة أنهم خيدعون أنفسهم، فهم يظهر هلم أنهم قد خادعوا اهلل خيدعون اهلل واذلين 
هم عند اهلل عز وجل، وأن هذا اخلداع عتبارك وتعاىل، وخادعوا أهل اإليمان، ويظهر هلم أن ذلك ناف

يئْومئ يروج ىلع اهلل وىلع املؤمنني، ولكن األمر ىلع خالف ذلك كما قال جل وعال يف اآلية األخرى }
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َلئ إِنذُهمْ يئ 
ئ
ٍء أ ْ ئ َشئ نذُهْم َعئ

ئ
ُبونئ أ ْسئ َيئ ْلُِفونئ لئُكْم وئ ا َيئ مئ ُ كئ يئْحلُِفونئ هلئ ِيًعا فئ ُ َجئ ُثُهُم اَّللذ ُهُم  ْبعئ

ِذبُونئ   .18{املجادلةالَْكئ

ألنهم يظهر هلم أن فعلهم هذا ينفعهم،  ن، ولكن حقيقة اخلداع واقع عليهمفهم يظنون أنهم خيادعو
يرضهم يف ادلنيا ويف اآلخرة، ألنه ظن أنه قد أنىج نفسه، وهو نىج نفسه يف ادلنيا فقط،  يف حني أنه

من أن يقتل، أو يسىب، أو تصادر أمواهل وحنو ذلك، ألنه يفعل به هذا إذا أظهر الكفر، لكن إذا 
ال جل أظهر اإليمان لم يُفعل به هذا، ولكن يوم القيامة يأيت فتظهر لك األمور ىلع حقيقتها كما ق

ائِرُ وعال } ئ ُدورِ ، وكما قال جل وعال }9{الطارقيئْومئ ُتْبَلئ الرسذ ا يِف الصُّ لئ مئ ، وقال جل 10{العادياتوئُحصِّ
ْنُثوًراوعال } بئاًء مئ لْنئاهُ هئ عئ ٍل فئجئ مئ ِملُوا مِْن عئ ا عئ ، عملوا ولكن ال ينفع، 23{الفرقانوئقئِدْمنئا إَِلئ مئ

مِ فيُهدم، وقال جل وعال } امِيئةً لكن } 3{الغاشيةلئٌة نئاِصبئةٌ َعئ ، يف الظاهر قد 4{الغاشيةتئْصَلئ نئاًرا حئ
اِميئةً عملت ونصبت أي تعبت، ولكن ال ينفعها يشء، فـ} عياذا باهلل تعاىل،  4{الغاشيةتئْصَلئ نئاًرا حئ

نذُهْم َُيِْسُنونئ ُصْنًعاوكما قال عز وجل أيضا }
ئ
ُبونئ أ ْسئ لك حال املنافق، يظهر فكذ 104{الكهفوئُهْم َيئ

أنه قد خادع اهلل ورسوهل، وخادع املؤمنني بإظهار ما قال بلسانه تقية، حبيث ينجو من السيب 
 والعذاب العاجل، لكنه يوم القيامة يظهر هل حقيقة األمر.

نُوا يئكْ } ا َكئ َِلٌم بِمئ
ئ
اٌب أ ذئ ئُهْم عئ ل رئًضا وئ ُ مئ ُهُم اَّللذ رئٌض فئزئادئ رئٌض { قوهل }ِذبُونئ يِف قُلُوبِِهْم مئ { هذا يِف قُلُوبِِهْم مئ

.. ولّك ما دّل ىلع مثل هذه املعاين  وصف آخر، أي شّك، وارتياب، وغيظ، وتردد، ونفاق، ورياء، الظلم،
رئٌض كما قال أهل اتلفسري، }  { فقلبهم أصال فيه هذا املرض.يِف قُلُوبِِهْم مئ

رئًضا} ُ مئ ُهُم اَّللذ يُُّكْم من جنس العمل، قال تعاىل } { اجلزاءفئزئادئ
ئ
ْن يئُقوُل أ ٌة فئِمْنُهْم مئ نِْزلئْت ُسورئ

ُ
ا أ إِذئا مئ وئ

ونئ ) ئْستئبِْْشُ انًا وئُهْم ي ْتُهْم إِيمئ ُنوا فئزئادئ ِينئ آمئ ا اَّلذ مذ
ئ
انًا فئأ ِذهِ إِيمئ تُْه هئ رئٌض 124زئادئ ِينئ يِف قُلُوبِِهْم مئ ا اَّلذ مذ

ئ
( وئأ

ْتُهْم رِ  فُِرونئ فئزئادئ اتُوا وئُهْم َكئ مئ ُ ، فقال اهلل عز وجل }125-124{اتلوبةْجًسا إَِلئ رِْجِسِهْم وئ ُهُم اَّللذ فئزئادئ
رئًضا ا { أي زادهم ىلع مرضهم مرضا، وهذا من باب اجلزاء من جنس العمل، }مئ َِلٌم بِمئ

ئ
اٌب أ ذئ ئُهْم عئ ل وئ

نُوا يئْكِذبُونئ  ه وتعاىل قد توعدهم بالعذاب األيلم عياذا باهلل { وهذا يوم القيامة، فإن اهلل سبحانَكئ
 تبارك وتعاىل.

نُوا يئْكِذبُونئ } ا َكئ َِلٌم بِمئ
ئ
اٌب أ ذئ ئُهْم عئ ل رئًضا وئ ُ مئ ُهُم اَّللذ رئٌض فئزئادئ نُوا { ويف قراءة }يِف قُلُوبِِهْم مئ ا َكئ بِمئ

بُون ِذّ عن املنافقني، ولم يقتلهم، ولم {، قد يقال: ما احلكمة يف أن انليب صىل اهلل عليه وسلم كّف يكئ
يقاتلهم، ولم يفعل بهم شيئا، وإنما اكتىف منهم بما هو ظاهر منهم، قال بعض أهل العلم: السبب يف 



 -َحِفَظُه اهلُل-ة ِد الرَّْحَمِن ُمَحمٍَّد َبْن َخدَِّلَفِضيَلِة الشَّْيِخ َأِبي َعْب *ِظيِم( )َتْلِخيٌص َواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع

24 
 

 1(َل يتحدُث انلاُس أنذ حممًدا يقتُل أصحابئهذلك ما جاء عن انليب صىل اهلل عليه وسلم يف قوهل )
اهلل عليه وسلم، فلنئ قتل واحدا منهم، فإن العرب  فهؤالء املنافقون أظهروا املتابعة للنيب صىل

 يتحدثون بأن حممدا يقتل أصحابه، فاكن انليب صىل اهلل عليه وسلم جيتنب ذلك.

أقاتل انلاس حَّت يشهدوا أن َل أمرت أن ثم إن انليب صىل اهلل عليه وسلم يقبل منهم ظاهرهم، لقوهل )
لصالة ويؤتوا الزاكة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم  إَل اهلل وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا اهلإ

، فمن قال شيئا جرت عليه األحاكم ظاهرا، فإن 2(وأمواهلم إَل حبق اإلسالم وحسابهم َع اهلل تعاَل
اكن يعتقد ما يقوهل ويظهر، فينال اثلواب يوم القيامة، أما إن اكن ال يعتقد ذلك، فتجري عليه أحاكم 

ولكن يوم القيامة يظهر ىلع حقيقة حاهل، وهلذا قال سبحانه وتعاىل يف اآلية اإلسالم يف ادلنيا 
تئنُْتْم األخرى يف سورة احلديد يف حال املنافقني } لئِكنذُكْم فئ عئُكْم قئالُوا بئَلئ وئ ئْم نئُكْن مئ ل

ئ
ُينئاُدونئُهْم أ

اِنُّ  مئ
ئ
تُْكُم اْْل رذ بذْصُتْم وئاْرتئبُْتْم وئغئ تئرئ ُكْم وئ ْنُفسئ

ئ
ُرورُ أ ِ الْغئ ُكْم بِاَّللذ رذ ِ وئغئ ْمُر اَّللذ

ئ
اءئ أ َّتذ جئ ، 14{احلديد حئ

ا فُِعلئ فإن ذلك يوم القيامة، يتمزي املحق من املبطل، كما قال تعاىل } مئ ئْشتئُهونئ كئ ا ي بئنْيئ مئ وئِحيلئ بئيْنئُهْم وئ
كٍّ ُمِريٍب  نُوا يِف شئ ْبُل إِنذُهْم َكئ ْشيئاِعِهْم ِمْن قئ

ئ
 .54أ{سببِأ

وجاء يف حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه خيلص من أهوال القيامة لك من اكن يزعم أنه يعبد 
اهلل سبحانه وتعاىل، فيأيت اهلل جل وعال بهؤالء ويقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، فهل 

اكن يسجد بينكم وبينه عالمة؟ فيقولون: نعم، فيكشف اهلل جل وعال عن ساقه، فيسجد لك ما 
طاعة وإخالصا هلل، أما من اكن يسجد رياء نفاقا، فهذا يصري ظهره كيشء واحد، لكما أراد أن يسجد 

 ، فهذا حال أهل انلفاق.3قفاه، عياذا باهلل تبارك وتعاىل انقلب إىل

 هلإ إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، قبل منه ذلك، وألجل ن الأ فاإلسالم حيكم ىلع الظاهر، من شهد
ذا نقل أهل العلم ىلع أن الواجب ىلع القايض أن حيكم بما يظهر هل من األمارات واألدلة، وال ه

وإن اكن هو حمل خالف بني أهل -حيكم بعلمه بل ال بد من أدلة بينة، وأمارات، وقرائن، كمثال 
كذا، فالن من انلاس عندك علم أنه رسق، ويجء به وقالوا: فالن رسق كذا و -العلم يف باب القضاء

فهل حتكم عليه أنه رسق لعلمك أنه سارق؟ أو البد من بينة وديلل ىلع أنه رسق؟ يف القضاء 
يلزمك ادليلل، ما ادليلل ىلع أنه رسق كذا وكذا؟ لو قال القايض: أنا حكمت عليه بأنه سارق ألنين 

كذا وكذا، قد  أعلم أنه سارق، هذا ال يُقبل منه، ال يكيف أن حيكم بعلمه السابق يف أن فالنا فيه
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يستحلف به فيسجن، يؤّدب، يعّزر، يرضب، كما قال مالك رمحه اهلل تعاىل، لكن ليس اكفيا بأن 
 حيكم ىلع ذلك بهذا العلم فقط بل البد من ديلل وبينة.

وهلذا قال بعض أهل العلم: يستفاد من كون انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يقاتل هؤالء، أن القايض ال 
ي بأنه يعلم أن فالنا يستحق القتل لكذا وكذا، لكن أين ادليلل؟! ال بد من إقامة يقتل بعلمه، أ

الربهان، وإن اكن كأصل يف املسألة يذكره أهل العلم، ولكن ثمة خالف يف األحاكم والفروع 
 الفقهية كما أشار إىل ذلك أهل العلم.

، وهؤالء عددهم أربعة عرش كما هؤالء املنافقون اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يعلم أعيانا منهم
نقل عن حذيفة بن ايلمان ريض اهلل تعاىل عنه، حيث جاءت تسميتهم ومعرفتهم يف غزوة تبوك، وهم 
اذلين هّموا بأن يفتكوا برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يف يللة ظلماء، فأخربه الويح فعلم حباهلم، 

علموا بأسمائهم، ومنهم من لم يعلمهم عليه وكّف عن قتلهم لألسباب اليت سبق ذكرها، فهؤالء 
ِدينئِة الصالة والسالم، كما قال تبارك وتعاىل } ْهِل الْمئ

ئ
ِمْن أ ْعرئاِب ُمنئافُِقونئ وئ

ئ
ْولئُكْم مِنئ اْْل ْن حئ ِممذ وئ
تئنْيِ ُثمذ يُ  رذ ُبُهْم مئ ذِّ ُنعئ ُْن نئْعلئُمُهْم سئ اِق َلئ تئْعلئُمُهْم َنئ ئ انلِّفئ رئُدوا َعئ ِظيٍم{اَلوبةمئ اٍب عئ ذئ ونئ إَِلئ عئ ، 104رئدُّ

ُغْ  ِدينئِة نلئ رئٌض وئالُْمرِْجُفونئ يِف الْمئ ِينئ يِف قُلُوبِِهْم مئ ئْم يئنْتئِه الُْمنئافُِقونئ وئاَّلذ ِريئنذكئ بِِهْم وقال جل وعال }لئِِئْ ل
ا إَِلذ قئلِياًل ) ْينئ 60ُثمذ َلئ َُيئاوُِرونئكئ فِيهئ

ئ
لُْعوننِيئ أ ِخُذوا وئُقتِّلُوا تئْقتِياًل ( مئ

ُ
ا ثُِقُفوا أ ، وقال 61-60{األحزابمئ

ْولِ جل وعال } ِْن الْقئ نذُهْم يِف حلئ ئْعرِفئ َلئ اُهْم وئ رئْفتئُهْم بِِسيمئ ُهْم فئلئعئ ْينئاكئ رئ
ئ اُء ْلئ ئشئ ئْو ن ل  .30{حممدوئ

اكن ال يعلم حباهلم،  فاذلين علمهم انليب صىل اهلل عليه وسلم منهم هؤالء األربعة عرش، واآلخرون
ولكن يعلم أن هناك من املنافقني من يوجد كما أشار ربنا عز وجل يف هذه اآليات، ومن هؤالء 
املنافقني عبد اهلل بن أيب بن سلول، وقد صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم عليه ملا مات، وهلذا قال 

ني، قال: يا عمر إن خرّيت َل تصل عليه يا رسول اهلل فهو رأس املنافقعمر ريض اهلل عنه )
ئُهمْ ، خرّي يف ماذا؟ يف قوهل جل وعال }1(فاخرتت ئْستئْغِفْر ل ْو َلئ ت

ئ
ئُهْم أ {، وقال يف احلديث اآلخر اْستئْغِفْر ل

ئُهْم ، ألن اهلل تعاىل }2(لو أعلم أن زدت َع السبعني فغفر هل لزدت عليها) ئْستئْغِفْر ل ْو َلئ ت
ئ
ئُهْم أ اْستئْغِفْر ل

ُ إِنْ  رئُسوهِلِ وئاَّللذ ِ وئ ُروا بِاَّللذ فئ نذُهْم كئ
ئ
ئُهْم ذئلِكئ بِأ ُ ل ةً فئلئْن يئْغِفرئ اَّللذ رذ ْبِعنيئ مئ ئُهْم سئ ئْستئْغِفْر ل ْومئ  ت  َلئ يئْهِدي الْقئ

اِسِقنيئ  ، ولكن العدد هنا ال مفهوم هل، وهنا فائدة أصويلة يذكرها أهل العلم ممن ال يرى 80{اتلوبةالْفئ
 مفهوما، استفاد من هذه اآلية. للعدد
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( فصىل عليه، ثم جاء بعد ذلك انليه، قال تبارك وتعاىل خرّيت فاخرتتفقال صىل اهلل عليه وسلم ) 
{ ِ ئ قئْْبِه َلئ تئُقْم َعئ بئًدا وئ

ئ
ٍد ِمْنُهْم مئاتئ أ حئ

ئ
ئ أ لِّ َعئ َلئ تُصئ ، فجاء انليه فصار ال يصيل ىلع من 84{اتلوبةوئ
نافقني، وهلذا اكن حذيفة يعلم بعضهم، فاكن عمر ريض اهلل عنه إذا مات أحدهم، يُعلم أنه من امل

يتتبع حذيفة، يصيل عليه أو ال؟ فإن صىل حذيفة صىل عمر، وإن لم يصل حذيفة اجتنب عمر 
 الصالة ريض اهلل عنهما.

ُْن قال } ا َنئ ْرِض قئالُوا إِنذمئ
ئ
ئُهْم َلئ ُتْفِسُدوا يِف اْْل إِذئا قِيلئ ل َلئ إِنذُهْم ُهُم الُْمْفِسُدونئ 11ُمْصلُِحونئ )وئ

ئ
( أ

ئْشُعُرونئ  لئِكْن َلئ ي ، هؤالء املنافقون إذا قيل هلم ال تفسدوا، الفساد هو الكفر 12-11{ابلقرةوئ
ْرِض واملعصية، وقوهلا والعمل بها، }

ئ
ئُهْم َلئ ُتْفِسُدوا يِف اْْل إِذئا قِيلئ ل { أي ال تعصوا يف األرض، ألن وئ

ية اهلل، وقوهلا والعمل بها من اإلفساد يف األرض، فمن عىص اهلل أو قال معصية، أو أمر بها فقد معص
رئ إنما يكون بالطاعة، وهلذا قال سبحانه }-بل والسماء-أفسد يف األرض، ألن إصالح األرض  هئ ظئ

هُ  يِْدي انلذاِس َِلُِذيقئ
ئ
بئْت أ ا كئسئ ِّ وئابْلئْحِر بِمئ اُد يِف الْْبئ سئ لذُهْم يئرِْجُعونئ الْفئ ِملُوا لئعئ ِي عئ ، 41{الرومْم بئْعضئ اَّلذ

ِّ وئابْلئْحرِ } اُد يِف الْْبئ سئ رئ الْفئ هئ يِْدي انلذاِس { هذا الفساد اذلي ظهر بسبب }ظئ
ئ
انلاس، أيدي { ما قّدمته أ

 وإنما قدموا أقواال وأعماال واعتقادات، ففساد األرض والسماء مبناه ىلع املعصية من الكفر وما
 ن دونه من املعايص، الكفر وسائر اذلنوب، هذا سبب فساد األرض والسماء.اك

واهلل لِئ ) ا زلزت األرض ىلع عهد عمر، قالفإصالح األرض والسماء يكون بالطاعة، وهلذا لمّ 
ألن هذا انلوع من األرضار إنما سببه فساد انلاس، وهذا رصيح حديث  1(َعدت ْلخرجن من بينكم

ه وسلم فإنه ذكر يف حديث ابن عمر اذلي رواه ابن ماجة وغريه أن لكما أفسد انليب صىل اهلل علي
ِر انلاس نواع من الفساد وقع فيما بينهم نوع من الفساد، فقال عليه الصالة والسالم ) لم تظهئ

اعوُن واْلوجاُع الذيت لم تُكْن مضت يف ، حَّتذ يُعلِنوا بها إَلذ فشا فيهم الطذ  الفاحشُة يف قوٍم قطُّ
لطاِن  ْورئ السُّ ةِ املؤنِة وجئ نني وشدذ ِخذوا بالسِّ

ُ
ْوا ، ولم ينُقصوا املكيالئ واملزيانئ إَلذ أ ين مضئ أسالفِهم اَّلذ

روا ، ولم ينقضوا  ماءِ ، ولوَل ابلهائُم لم يُمطئ ْطرئ من السذ عليهم، ولم يمنعوا زاكةئ أمواهِلم إَلذ ُمنِعوا القئ
َلذ سلذط اهلُل عليهم عدوًّا من غريِهم فأخذوا بعضئ ما يف أيديهم، وما لم عهدئ اهللِ وعهدئ رسوهِل ، إ

هم بينهم وا ما أنزل اهلُل ، إَلذ جعل اهلُل بأسئ ُتهم بكتاِب اهللِ ، ويتخريذ  .2(حتُكْم أئمذ
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حنن نرى اآلن الكفرة متسلطون ىلع املسلمني، رشذمة من ايلهود تسلطوا ليس ىلع املسلمني بل  
اجليش إذا بلغ عدده اثىن  1(ولن يُغلئبئ اثنا عْشئ ألًفا من قلذةٍ عالم لكه، لم؟ جاء يف احلديث )ىلع ال

عرش ألفا هذا ال يُغلب من قلّة، إذن الغلبة من أسباب أخرى، عددنا يفوق اثىن عرش ألفا، فالسبب 
جتارة وال سياسة،  هو هذه األعمال، فتسلط ايلهود ىلع املسلمني من أعظم أسبابه ال هو اقتصاد وال

 هو الفساد املنترش بني املسلمني.

ومن األسباب عدم حتكيم رشيعة اهلل جل وعال، بكاملها، فصار انلاس يتخريون منها ما يعجبهم، 
بل بعض انلاس ال يفهم حقيقة هذا ادلين، بعضهم ملا يُنكر عليه منكرا، يقول: أنا حر أفعل ما أشاء، 

ال ييع اإلسالم، ألن معىن اإلسالم، لكمة أسلم بمعىن استسلم وانقاد، وهذا يدل ىلع أنه ال يفهم، و
خضع، تذلل، جترد لليشء، تبَع، انقاد صار مقيدا، فأنت حّر حقيقة، لكن يف دائرة اإلسالم، حّريتك 

مضبوطة بقواعد الرشيعة، برشع اهلل جل وعال، ال حيل لك أن تفعل يف نفسك أويف غريك شيئا 
 خيالف الرشع.

انلاس يفعل بشعر رأسه ما يشاء، حلقا، وصبغا، وإطالة، وحنو هذا، فإذا قيل هل ملاذا تفعل هذا؟  فبعض
وأن هذا غري جائز، يقول: أنا حّر لم تلزمين بكذا وكذا؟ هذا اإللزام ال ألزمك به أنا، يلزمك به 

 اعتقادك ودينك، ما دمت تقول إنك مسلم.

هم بينهمء، هو املعايص، قال )أعود فأقول: سبب الفساد يف األرض والسما ذا ( وهإَلذ جعل اهلُل بأسئ
يوجد يف بعض ادلول اإلسالمية، يوجد اعتداء من بعضهم ىلع بعض، وحنو ذلك، فينبيغ للمسلم أن 

 يتفطن هلذا املعىن.

ْرِض }
ئ
ئُهْم َلئ ُتْفِسُدوا يِف اْْل إِذئا قِيلئ ل ُْن { بالكفر واملعصية }وئ ا َنئ { حنن أهل صالح ُمْصلُِحونئ قئالُوا إِنذمئ

يقوهل لك صاحب دعوة إىل ابلاطل، يريد أن يلبّس  -ترى-وأهل إصالح وأهل هداية وهدى، وهذا 
 ىلع انلاس.

إِْن يئُك لّما قال مؤمن آل فرعون } بُِّكْم وئ اءئُكْم بِابْلئيِّنئاِت ِمْن رئ ُ وئقئْد جئ ئ اَّللذ ِّبِّ ْن يئُقولئ رئ
ئ
تئْقُتلُونئ رئُجاًل أ

ئ
أ

ْن ُهوئ مُ  ئ َلئ يئْهِدي مئ ِي يئِعُدُكْم إِنذ اَّللذ اِدقًا يُِصْبُكْم بئْعُض اَّلذ إِْن يئُك صئ ِذبُُه وئ لئْيِه كئ ِذبًا فئعئ رْسٌِف َكئ
اٌب{اغفر ذذ بِيلئ 28كئ ْهِديُكْم إَِلذ سئ

ئ
ا أ مئ رئى وئ

ئ
ا أ رِيُكْم إَِلذ مئ

ُ
ا أ ْوُن مئ ، ماذا قال فرعون؟ }قئالئ فِْرعئ
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ادِ  ، هو يديع الربوبية ويقول أنه رب، ثم يقول أريد أن أهديكم وأدعوكم إىل سبيل 28{اغفرالرذشئ
ُْن ُمْصلُِحونئ الرشاد!، كذلك هؤالء قالوا } ا َنئ  { فهذا هو سبيل هؤالء.قئالُوا إِنذمئ

نقل عن سلمان ريض اهلل عنه أن أصحاب هذه الصورة وهذا الوصف لم جيئ وقتهم بعد، واملراد أن 
هذا الوصف اذلين بلغوا أىلع درجات وصف الفساد، وإال فبعضهم قد اكن موجودا يف عهد  أصحاب

 انليب صىل اهلل عليه وسلم كما أشار إىل ذلك ابن جرير يف تفسريه رمحة اهلل تعاىل عليه.

ُْن ُمْصلُِحونئ } ا َنئ َلئ إِنذُهْم هُ { أي نريد اإلصالح، وحنن أهل صالح وإصالح }قئالُوا إِنذمئ
ئ
ُم الُْمْفِسُدونئ أ

ئْشُعُرونئ  لئِكْن َلئ ي ( حرف تنبيه إشارة إىل أن يتنبه املؤمن حبال هؤالء وإنما هم أهل الفساد أَل{ )وئ
 وأهل الرش عياذا باهلل، إال أنهم ال يشعرون بهذا الفساد اذلي يفعلونه، وهذا من جهلهم.

نئ انلذاُس قئ } ئمئ ا آ مئ ئِمُنوا كئ ئُهْم آ إِذئا قِيلئ ل لئِكْن َلئ وئ اُء وئ هئ فئ َلئ إِنذُهْم ُهُم السُّ
ئ
اُء أ هئ فئ نئ السُّ ئمئ ا آ مئ نُْؤِمُن كئ

ئ
الُوا أ

هم انلاس؟ الصحابة، وهذا هو  املنافقني آمنوا كما آمن انلاس، من ءهلؤال{ أي إذا قيل يئْعلئُمونئ 
 -يف سورة ابلقرة ستأتينا-الواجب، أن نؤمن كما آمن الصحابة، وبما آمن به الصحابة، قال جل وعال 

اٍق } ا ُهْم يِف ِشقئ ذْوا فئإِنذمئ ل إِْن تئوئ ْوا وئ ِد اْهتئدئ ْنُتْم بِِه فئقئ ا آمئ ُنوا بِِمْثِل مئ ، إذن فالعربة أن 137{ابلقرةفئإِْن آمئ
نؤمن بما آمن به األوائل، فاملرجع إىل هؤالء األوائل اذلين يسمون بالّسلف، ويسّمون بالصحابة 

 .أوئلكتعاىل عنهم وأرضاهم، فال يُقبل إال ما اكن آمن به الكرام، ريض اهلل 

نئ انلذاُس } ئمئ ا آ مئ ئِمُنوا كئ ئُهْم آ إِذئا قِيلئ ل اهلل واملالئكة والكتب ب ؟ آمنوا{ الصحابة، وبما آمن به انلاسوئ
والرسل وايلوم اآلخر والقدر خريه ورشه وابلعث والنشور واملوت واجلنة وانلار، وغري ذلك مما أخرب 

 جل وعال به يف كتابه، وأيضا من ذلك طاعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم والزتام أمره وترك اهلل
 انلوايه.

اءُ } هئ فئ نئ السُّ ئمئ ا آ مئ نُْؤِمُن كئ
ئ
{ يقصدون بذلك الصحابة الكرام أكرمهم اهلل ورفع قدرهم، ولعن اهلل قئالُوا أ

 هت والزور وابلاطل.جل وعال هؤالء املنافقني يف قوهلم هذا، اذلي هو جمرد ابل

فاملعىن أن نصري حنن وهؤالء بمزنلة واحدة وىلع طريقة واحدة، واملراد بالسفه هو اجلهل، والضعف يف 
الرأي والعقل، وضعف املعرفة بمواطن املصالح واملضار، وهلذا وصف اهلل النساء والصبية بالسفه، 

ْموئالئُكُم الذ قال تعاىل }
ئ
اءئ أ هئ فئ َلئ تُْؤتُوا السُّ ُ لئُكْم قِيئاًماوئ عئلئ اَّللذ ، فهذا فعل هؤالء 5{النساءيِت جئ

 املنافقني.
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لئِكْن َلئ يئْعلئُمونئ قال تعاىل } اُء وئ هئ فئ َلئ إِنذُهْم ُهُم السُّ
ئ
{ أي من تمام جهلهم ال يعلمون حباهلم يف أ

 الضاللة، وحباهلم يف اجلهل وذلك، أبلغ يف العىم وابلعد عن احلق، وعن اهلدى.

ُْن مُ وئ } ا َنئ ُكْم إِنذمئ عئ يئاِطينِِهْم قئالُوا إِنذا مئ لئْوا إَِلئ شئ إِذئا خئ نذا وئ ُنوا قئالُوا آمئ ِينئ آمئ ( 14ْستئْهِزئُونئ )إِذئا لئُقوا اَّلذ
ُهونئ  ُهْم يِف ُطْغيئانِِهْم يئْعمئ يئُمدُّ ئْستئْهزُِئ بِِهْم وئ ُ ي يمان أظهروا { أي أن هؤالء املنافقني إذا لقوا أهل اإلاَّللذ

اإليمان، وقالوا إنهم من أهل اإليمان، واإلسالم، واملواالة، وإظهار املوافقة، لكن إذا خلوا وانرصفوا 
 وذهبوا إىل شياطينهم من اإلنس، واجلن، قالوا: إنما حنن معكم.

ب اخلري، وانلفع قالوا: إنا معكم، وإذا أصابهم رض أو غلبة يف حر ناإليماومثل ذلك لو أصاب أهل 
 وحنو ذلك، رجعوا إىل أهل الكفر، قالوا: إنا معكم.

عئُكْم{ هذا فعل أهل } فاملراد بقوهل يئاِطينِِهْم قئالُوا إِنذا مئ لئْوا إَِلئ شئ إِذئا خئ نذا وئ ُنوا قئالُوا آمئ ِينئ آمئ إِذئا لئُقوا اَّلذ وئ
ُْن ُمْستئْهِزئُونئ  ا َنئ األقوام ونلعب بهم، ونسخر منهم، أي { أي إنما حنن نستهزئ بهؤالء انلفاق، }إِنذمئ

نئ انلذاُس يسخرون بالصحابة الكرام ريض اهلل عنهم، أي يف قوهلم } ئمئ ا آ مئ ئِمُنوا كئ ئُهْم آ إِذئا قِيلئ ل { فهذا وئ
 فعل هؤالء الكفرة.

ُهونئ قال } ُهْم يِف ُطْغيئانِِهْم يئْعمئ يئُمدُّ ئْستئْهزُِئ بِِهْم وئ ُ ي هذا يفعله اهلل تبارك وتعاىل { قال بعض العلماء: اَّللذ
ُنوا جاء يف قوهل تعاىل } بهم يوم القيامة، ومن ذلك ما ينئ آمئ ِ اُت لَِّلذ يئْومئ يئُقوُل الُْمنئافُِقونئ وئالُْمنئافِقئ

رئاءئُكْم فئاَْلئِمُسوا نُوًرا فئُُضِبئ بئيْنئُهْم بُِسورٍ  ُ بئاٌب بئاِطُنُه فِيِه اْنُظُرونئا نئْقتئبِْس ِمْن نُورُِكْم قِيلئ ارِْجُعوا وئ  هلئ
اُب ) ذئ اِهرُهُ مِْن قِبئلِِه الْعئ تئنُْتْم 13الرذْْحئُة وئظئ لئِكنذُكْم فئ ُكْم قئالُوا بئَلئ وئ عئ ئْم نئُكْن مئ ل

ئ
( ُينئاُدونئُهْم أ

ُكم ْنُفسئ
ئ
 ، إىل آخر اآلية، قال بعض أهل العلم: هذا من االستهزاء بهم، طلبوا انلور،14-13...{احلديدأ

قيل: ارجعوا وراءكم فاتلمسوا نورا، فإذا رجعوا رضب بينهم بسور، فابلاطن مما ييل أهل اإليمان فيه 
 -عياذا باهلل تبارك وتعاىل-انلور، والظاهر فيه العذاب 

ُهونئ وقال بعض العلماء يف قوهل } ُهْم يِف ُطْغيئانِِهْم يئْعمئ يئُمدُّ ئْستئْهزُِئ بِِهْم وئ ُ ي جل { كقوهل عز واَّللذ
اكِِرينئ } رْيُ الْمئ ُ خئ ُ وئاَّللذ رئ اَّللذ مئكئ ُروا وئ مئكئ ُ 54{آل عمرانوئ ، وقوهل }فَيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر اَّلله

ئ فئنئِسيئُهمْ ، وقوهل جل وعال }79ِمنُْهْم{اتلوبة ئُسوا اَّللذ ، وما أشبه ذلك مما أخرب اهلل جل وعال 67{اتلوبةن
م ويعاقبهم عقوبة اخلداع، فأخرب خربه عن جزائه إياهم وعقابه هلم، أنه جيازيهم به، جزاء استهزائه

 فخرج خمرج اخلرب عن الفعل اذلي استحقوا العقاب به يف اللفظ وإن اختلف املعنيان.
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قالوا: املراد لو أن أحدا أراد أن خيدعك فعرفت حيلته، وتربصت به، فأفشلت احليلة اليت فعلها، 
خدايع فخدعتك، يعين وإن كنت أنت لم حتتل عليه، يعين أصل وكنت أنت الغالب، فقلت أردت 

اخلداع لم تفعله أنت، وإنما تفطنت لفعله وظفرت به، فقلت هل: أردت خدايع فخدعتك، وإن اكن 
ليس املراد هو املعىن األول اذلي فعله هو، فخداعك بالنسبة هل فعل فاضل، لكن فعله بالنسبة لك 

ئ وئُهوئ من يريد أن خيدعه } فعل مشني، فاهلل جل وعال خيدع إِنذ الُْمنئافِِقنيئ ُُيئادُِعونئ اَّللذ
اِدُعُهمْ  ، ويستهزئ بمن يريد أن يستهزئ به، وينىس من ينساه، ويسخر ممن يسخر به، 142{النساءخئ

 سبحانه وتعاىل فهذا هو املراد كما قال بعض العلماء.

اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن هذه الصفة ال  وذكر بعض أهل العلم أن هذه اآلية فيها صفة من صفات
تطلق ىلع اهلل جل وعال بإطالق، وإنما تطلق مقيدة، فاهلل يستهزئ بمن يستهزئ به، ويسخر ممن 

يظهر  -أنه يستهزئ بهم-ذلك  تماميسخر منه، وينىس من ينساه، وخيادع من خيادعه وهكذا، ومن 
م آمنوا واتبعوا، ولكن إذا جاء يوم القيامة، هلم يف ادلنيا أنهم ينجون من خداعهم الظاهر بأنه

 وجدوا العذاب وانلاكل عياذا باهلل تعاىل.

ُهمْ } يئُمدُّ ئْستئْهزُِئ بِِهْم وئ ُ ي ُهونئ { أي يزيدهم ويميل هلم }اَّللذ الهلم { أي يف كفرهم وضيِف ُطْغيئانِِهْم يئْعمئ
الل، فالعمه هو الضالل، وقيل العمه ي يَتددون، ويزدادون ضالال ىلع ضوجماوزتهم احلد، يعمهون أ

يكون يف القلب، والعىم يكون يف العني، لكن قد يستعمل العىم أيضا يف القلب، كما قال جل 
ُدورِ وعال } لئِكْن تئْعَمئ الُْقلُوُب الذيِت يِف الصُّ ُهْم يِف ُطْغيئانِِهْم ، فقوهل }46{احلجوئ يئُمدُّ ئْستئْهزُِئ بِِهْم وئ ُ ي اَّللذ

هُ  { أي يزيدهم يف كفرهم وضالهلم واحنرافهم، فزيدادون عىم ىلع عىم، أي يزدادون ضالال ونئ يئْعمئ
ىلع ضالل، ويعلو رجسهم ويزداد ترددهم وحريتهم وضالهلم، فال جيدون إىل املخرج سبيال، ألنه قد 

 طبع ىلع قلوبهم.

ى فئ قال تعاىل } لئةئ بِالُْهدئ الئ ُوا الضذ ئ ِينئ اْشرتئ ِكئ اَّلذ وَلئ
ُ
نُوا ُمْهتئِدينئ أ ا َكئ مئ ُتُهْم وئ حِبئْت ِِتئارئ ا رئ { هذا تتمة مئ

 الالكم يف أوصاف هؤالء، ولعلنا نَتكه دلرس قادم.

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.

 


